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Према акту оснивача - Скупштине општине Фоча, ЈЗУ Дом здравља Фоча (у даљем тексту:
Дом здравља) је правно лице са статусом установе, а у складу са позитивним законским
прописима у оквиру основне дјелатности, у свом раду спроводи све видове примарне и
превентивне здравствене заштите становништва општине Фоча. Обавља и послове у области
здравственог васпитања, опште медицине, заштите жена, дјеце, спортиста, радника, патронаже,
стоматологије, лабораторијске дијагностике, кућног лијечења и здравствене његе, хитне
медицинске помоћи, медицине рада, хигијенско - епидемиолошке заштите, медицинско биохемијске дијагностике, те послове из области менталног здравља, специјалистичко консултативне здравствене заштите, санитетског превоза и друго. Наведени послови се у Дому
здравља обављају по нечелима доступности, свеобухватности, континуираности, цјеловитости, а у
складу са мрежом и капацитетима који су нам били на располагању, као и расположивим
финансијским средствима.
У споредној дјелатности, Дом здравља врши занатске услуге за властите потребе, обавља
административне, рачуноводствене и правне послове за властите потребе, те врши снабдијевање и
медицинско снабдијевање за властите потребе.
Рад је организован у објекту Дома здравља у Фочи и у здравственим амбулантама у Броду
н/Д, Миљевини, Тјентишту и Челебићима.
Носилац примарне здравствене заштите је амбуланта породичне медицине.
Организација рада породичне медицине имплементира се кроз регистрацију становништва и
одабир породичног доктора. По основу уговора потписаног са Фондом здравственог осигурања
Републике Српске за 2020. годину број регистрованих (осигураних становника) износи 15.693,
распоређених у 10 тимова породичне медицине.
Тренутни број запослених у Дому здравља је 92.
Кадровска структура је следећа:
- Доктор медицине........................................ 5
- Доктор медицине специјалиста.............. 12
- Доктор стоматологије................................ 4
- Доктор стоматологије специјалиста........ 4
- Дипломирани економиста ........................ 2
- Дипломирани правник............................... 1
- Дипломирани психолог............................. 1
- Дипломирани логопед ............................... 1
------------------------------------------ ВСС - 30
- Виши зубни техничар..................................1
----------------------------------------- ВШС - 1
- Медицинска сестра - техничар............... 35
- Медицинска сестра остали...................... 7
- ССС – остали............................................... 3
------------------------------------------ ССС - 45
- КВ радник......................................................9
- НКВ радник ..................................................7
УКУПНО: .................................................... 92 радника.
Здравствене раднике и здравствене сараднике одређених профила и специјалности за
повремене послове ангажујемо по основу уговора који регулишу рад ван радног односа.
2

Постојећом кадровском структуром добрим дијелом су испуњени дати критеријуми за
организован рад и пружање услуга.
Са Медицинским факултетом у Фочи потписан је споразум о сарадњи и Дом здравља
представља научну базу за студенте медицине на Катедри за породичну медицину.
Послови у Дому здравља су организовани по појединим организационим јединицама,
уважавајући принципе учесталости захтјева за здравственом заштитом, територијалне
приступачности, стручно методолошког јединства, а полазећи од принципа рационалности у
оквиру Дома здравља. Организацијом рада и максималним ангажовањем запослених уз
побољшање услова рада и коришћења опреме и капацитета доста је урађено на побољшању
квалитета услуга и њихове приступачности корисницима.
Приказ рада служби Дома здравља Фоча за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године:
ХИГИЈЕНСКО - ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА
Дјелатности Хигијенско - епидемиолошке службе у Дому здравља су сљедеће:
1. Учествује у изради плана и програма спречавања, сузбијања и одстрањивања одређених
заразних болести;
2. Учествује у изради полугодишњег и годишњег извјештаја о раду на пословима из
Програма о заштити становништва од заразних болести;
3. Прати сва збивања на нивоу општине Фоча и стара се о спровођењу конкретних мјера из
области епидемиологије са циљем да обезбједи адекватну здравствену заштиту;
4. Прати хигијенско- епидемиолошку ситуацију на нивоу општине и спроводи
епидемиолошко осматрање и извиђање јавних објеката;
5. Спроводи надзор и мјере контроле над интрахоспиталним инфекцијама унутар установе
(биолошка контрола стерилизације, дезинфекција, уклањање медицинског отпада и др.);
6. Спроводи обавезну системску имунизацију дјеце од њиховог рођење па до навршене 14.
године живота, као и имунизацију одраслих против сезонског грипа.
Све вакцине је обезбиједио Фонд здравственог осигурања Републике Српске, а
дистрибуирао Институт за јавно здравство Републике Српске. У нашој установи све вакцине се
преузимају од Института за јавно здравство Републике Српске, Регионални центар Фоча, при чему
се поштују принципи хладног ланца.
За потребе Хигијенско - епидемиолошке службе, из средстава Дома здравља, набављен је
замрзивач за чување вакцина које захтјевају изузетно ниске температуре (Спутник В), као и
професионални даталогер, апарат који омогућава прецизно мјерење температуре и влаге у
фрижидерима, а све у циљу квалитетнијег надзора и чувања имунолошких препарата. Како би се
сачувао хладни ланац, а поготово вакцине које се чувају на ниским температурама, уграђен је
систем беспрекидног напајања електричном енергијом. Уградњи овог система помогла је НЛБ
Развојна банка, Филијала Фоча са донацијом од 2.000 КМ.
Радници Хигијенско - епидемиолошке службе су боравили на дводневној обуци за
вакцинацију против Covid - 19 у Бања Луци, гдје су добили све препоруке и смјернице за сам
процес вакцинације.
У току припрема за масовнију вакцинацију против Covid -19, Општински штаб за ванредне
ситуације је донио одлуку да се дио просторија Градске спортске дворане уступи Дому здравља за
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потребе масовне вакцинације против Covid - 19. По препорукама Института за јавно здравство
Републике Српске, опремљен је простор у спортској дворани, направљен довољан број
вакциналних пунктова и по оцјени надлежног епидемиолога, простор у потпуности задовоља све
критеријуме за процес имунизације.
Сам одзив грађана за вакцинацију је изузетно добар, а путем својих породичних љекара су
се пријављивали за вакцинацију. Институт за јавно здравство Републике Српске је направио
приоритетне групе по којима је отпочео процес имунизације, те су се прво вакцинисали
здравствени радници, потом лица старија од 65 година. Преко Института за јавно здравство
Републике Српске, доступне су вакцине против Covid -19 од више произвођача и то: Спутник В,
Синофарм, Синовак, Фаизер и Астра Зенека.
Процес вакцинације се одвијао у просторијама Дома здравља и Градске спортске дворане,
без проблема у техичком смислу. До сада је у Хигијенско - епидемиолошкој служби Дома здравља
првом компонентом вакцинисано укупно 1.812 особа.
Вакцинацију становништва обавља и ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, која је до сада
вакцинисала првом компонентом укупно 862 особе. Један дио грађана општине Фоча се
вакцинисао у Републици Србији, те стога не посједујемо податке о укупном броју вакцинисаних.
Од тренутно запослена 92 радника Дома здравља, до сада је вакцинисано њих 67, што чини око
73% укупног броја запослених, а вакцинација се наставља и даље.
Процес имунизације се наставља и даље по приоритетним групама и тренуто се вакцинишу
хронични болесници старости од 18 до 65 година. Од самог почетка масовне имунизације није
забиљежена ниједна тежа нежељена реакција на вакцину против Covid - 19.
Упркос повећаном обиму посла у служби, редовно се обавља процес имунизације дјеце
према календару вакцинације.
СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Служба хитне медицинске помоћи пружа услуге хитне медицинске помоћи у току 24 сата
дневно на цијелој територији општине Фоча. У току 2020. године ова служба је имала 5.087
прегледа, од тога 681 прегледа доктора на терену, а извршено је 6.699 услуга.
Служба хитне медицинске помоћи учествује као медицинско обезбјеђење на разним
спортским, културним и другим манифестацијама на подручју општине Фоча, а посебно се истиче
њено присуство и обезбјеђење ОК Феста на Тјентишту, гдје је присутна 72 сата непрекидно.
Дом здравља Фоча је у 2020. години добио путем донације ново санитетско возило марке
VW - Crafter, са комплетном медицинском опремом. Ову донацију је обезбиједило Министарство
здравља Републике Српске, у сарадњи са Владом Републике Србије.
У сарадњи са Општином Фоча и Општином Сарајево Центар, Дом здравља је добио
донацију теренског возила марке Dacia - Duster 4x4, вриједности 15.000 КМ. Овим возилом ће
бити знатно унапријеђено пружање здравствених услуга нашим осигураницима у руралним
подручјима, посебно у зимским условима.
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Донацијама ових возила је знатно побољшан возни парк Дома здравља, који је сада на
задовољавајућем нивоу, што нашим осигураницима пружа сигурнији и безбједнији превоз, као и
боље услуге пружања прве помоћи на терену.
Служба хитне медицинске помоћи је уз Хигијенско - епидемиолошку службу, од ове године
спојена на нови систем без прекидног напајања електричном енергијом, тако да у случају
нестанка електричне енергије служба може нормално функсионисати у смислу информационог
система, освјетљења, рада дијагнотичких апарата и опреме.
СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА
У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у Стоматолошкој служби су
забиљежене 6.993 посјете, пружено је 35.334 разних стоматолошких услуга и то од: екстракција,
пломбирања, ендолијечења, лијечења меких ткива, превентивних услуга код дјеце и трудница. Од
протетских услуга урађено је укупно 104 мобилних и фиксних протеза. Стручне услуге пружају
доктори специјалисти дјечије и превентивне стоматологије, парадонтологије, зубне протетике,
опште стоматологије, те специјалиста за болести зуба.
Уз максималан труд, професионалност и залагање свих запослених у Стоматолошкој
служби остварени су добри резултати рада, иако се ради са доста застарјелом опремом, те се у
наредном периоду планира улагање у набавку нове опреме, прије свега стоматолошких столица.
СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
У 2020. години у Служби лабораторијске дијагностике је примљено 16.419 пацијената
(10.025 у 2019. години), те извршено је око 127.375 различитих услуга (105.000 у 2019. години),
(хематолошких, биохемијских и претрага урина). Од почетка пандемије у ковид амбулантама
Дома здравља укупно је узето 4.475 узорака крви на биохемијске анализе за обољеле од Covid -19.
Због дотрајалости, постојећа столица је замијењена новом професионалном столицом за
узимање узорака крви.
И поред великог броја пацијената и тражених параметара резултати биохемијских анализа
су пацијентима доступни истог дана у Служби породичне медицине.
Служба лабораторијске дијагностике је у претходној години поднијела велике напоре
поготово у ковид амбулантама, у отежаним условима рада, често на јако ниским температурама,
гдје су имали и преко 120 узорковања крви дневно. У новембарском таласу већи број лабораната је
оболио од Covid -19, али лабораторија није прекидала са радом и успјели смо пружити све услуге
грађанима и усјешно одговорити задатку.
СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ
Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим женама
старијим од 15 година са подручја општина Фоча, Калиновика и Чајнича, које су регистроване код
изабраног гинеколога из наше установе. Своју дјелатност обавља путем превентивног рада, кроз
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рану дијагностику, терапију, континуирани здравствено - васпитни рад, рад на планирању
породице, као и рад у Савјетовалишту за труднице.
У Служби здравствене заштите жена се могу обавити следећи прегледи:
Превентивне услуге
• превентивни гинеколошки преглед (гинеколошки преглед под спекулумом и бимануелни
преглед, узимање бриса по Папаниколау, узимање вагиналног секрета на степен чистоће и
узимање вагиналног и цервикалног бриса, узимање бриса за ХПВ са ДНК генотипизацијом,
колпоскопија, преглед дојки)
• систематски прегледи
• циљани преглед ради раног откривање рака грлића материце
• превентивне прегледе ради планирања породице (лијечење стерилитета и контрацепција)
• превентивне прегледе трудница и породиља
• психофизичка припрема труднице за порођај
Услуге дијагностике:
•
•
•
•
•
•
•

ултразвучни прегледи у гинекологији и опстерицији ,3Д и 4Д колор-допплер
ЦТГ преглед
колпоскопија
биопсија и експлоративна киретажа цервикалног канала
полипектомије
скарификације Овулае Наботхи
апликација и екстракција ИУУ (спирала)

У склопу превентивних прегледа трудница раде се и пренатални биохемијски скрининг
тестови.
У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у овој служби укупно је обављено
950 прегледа, те узето 539 цитолошких брисева (ПАПА тест). Здравствена заштита жена се обавља
један пут седмично у Домовима здравља Калиновик (обављена 127 прегледа) и Чајниче (обављено
276 прегледа).
Опрема коју посједује служба је на задовољавајућем нивоу.
СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ
Служба обавља следеће дјелатности :
1. Педијатријска заштита предшколске дјеце (0-6 година), укључујући и савјетовалиште за
здраву дјецу новорођеначког и дојеначког узраста, која подразумијева праћење раног раста и
развоја са свим специфичностима и потребама ове популације.
2. Рана детекција поремећаја раста и развоја дјеце од 0-6 година у оквиру ЕДУС пројекта, а
под под покровитељством УНИЦЕФ-а.
3. Превенција болести и поремећаја кроз планиране систематске прегледе одређених
старосних група, астма - савјетовалиште и савјетовалиште родитеља и дјеце о здравој исхрани и
физичкој активности
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4. Консултативни педијатријски прегледи школске дјеце до навршених 15 година живота
5. КСЗ прегледи дјеце по уговору наше установе са другим установама
6. Остале медицинске интервенције (збрињавање лакших поведа, парентерална и
инхалациона терапија), обрада коже и пупчане ране новорођенчади у амбулантним условима.
У току 2020. године у овој служби укупно је обављено 3.800 прегледа дјеце од стране
доктора специјалисте педијатрије и обављено је 5.190 различитих услуга. У току године је
обављено 208 систематских прегледа предшколског дјетета и 127 систематских прегледа при
упису у школу.
У склопу службе се налази ресурсна соба опремљена дидактичким материјалом у којој се
врши детекција раних поремећаја раста и развоја дјеце од 0-6 година.
Ова служба је у току пандемије Covid - 19 дала свој максимални допринос у збрињавању и
лијечењу дјеце до 6 година обољеле од Covid - 19.
СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
Породична медицина је основни облик организовања примарне здравствене заштите, гдје
тим породичне медицине чини прву линију контакта пацијента са здравственим системом. У
служби се налази 10 тимова породичне медицине, од којих је осам у централној згради и два тима
у подручним амбулантама у Миљевини и Броду. Рад службе је организован у двије смјене од 0721 часова, а у тимовима ординирају: пет доктора специјалиста породичне медицин е, остали
доктори су специјалисти других грана медицине са доедукацијом из породичне медицине и два
доктора опште медицине.
Све амбуланте породичне медицине укључујући и теренске амбуланте су добро опремљене
медицинском и другом пратећом опремом, као и лијековима и санитетским материјалом.
У току 2020. године у служби је обављено 115.404 услуга, од тога 87.254 прегледа од
стране породичних љекара, као и 1.946 кућних посјета.
Здравствени радници ове службе су уз Хигијенско - епидемиолошку службу и Службу
лабораторије поднијели највећи терет у борби против пандемије инфекције корона вирусом.Често
су због повећаног обима посла и одсуства обољелих колега радили прековремено, чак и
викендима, не користећи дане годишњег одмора.
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
Основни циљеви Центра за заштиту менталног здравља су превенција менталних обољења,
промоција значаја менталног здравља, лијечење и рехабилитација особа са менталним
потешкоћама.
У Центру за заштиту менталног здравља пружају се следеће услуге:
1. Психијатријски преглед и процјена
2. Психодијагностичка процјена дјеце и одраслих (психолошко тестирање)
3. Индивидуална психотерапија одраслих
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4. Савјетовање дјеце и одраслих
5. Логопедска процјена и третман
6. Логопедско савјетовање породице
7. Промотивно превентивне активности
8. Психоедукативни рад
9. Координисана брига
У току 2020. године у служби је обављено 1.798 прегледа од стране психолога, психијатра,
логопеда, дефектолога. Услуге се обављају дијелом од властитог кадра, а дијелом се ангажује
кадар по основу споразума о сарадњи са Универзитетском болницом Фоча. Један доктор медицине
се налази на специјализацији из психијатрије за потребе ЦМЗ. Изузетну сарадњу Центар остварује
са службама у оквиру Дома здравља, Центром за социјални рад, васпитно-образовним и другим
установама у локалној заједници.
Служба Центра за ментално здавље је за вријеме пандемије давала психолошку подршку
грађанима обољелим од Covid - 19, отворена је посебна телефонска линија за психолошко
савјетовалиште. Радници ове службе су давали и посебну подршку грађанима на терену, при ликом
рада општинског карантина.
Једна од основних дјелатности наше установе је и санитетски превоз до већих медицинских
центара односно специјализованих здравствених установа (Београд, Бања Лука, Тузла, Сарајево...).
Санитетски превоз одвија се без проблема, у техничком смислу.

C O V I D - 19
Почетком 2020. године свијет је захватила пандемија Covid - 19, која се убрзо проширила и
до нас. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Институт за јавно
здравство Републике Српске су нам доставили брошуре о овој болести и врло брзо су наши
доктори и медицинске сестре Хигијенско епидемиолошке службе боравили у Бања Луци, на
едукацији о самој болести и обуци о правилном кориштењу заштитне опреме.
Епидемиолог нашег Дома здравља који је прошао едукацију обучио је све запослене о
правилном облачењу и свлачењу заштитне опреме и о могућностима заражавања Covid - 19,
неправилним кориштењем заштитне опреме. Оформљена је амбуланта за акутне респираторне
инфекције са засебним улазом гдје ће се примати само пацијенти са температуром и
респираторним тегобама, како би заштитили остале пацијенте, а и здравствене раднике од могуће
инфекције.
Како се вирус короне брзо проширио на Европу и по појави првих позитивних на Covid 19, у Републици Српском оформљени су карантини на свим граничним прелазима, као и у
локалним заједницама.
Дом здравља је ставио своја санитетска возила, иако им то није основна дјелатност, за
потребе превоза наших суграђана који живе у иностранству а тада су се морали вратити у родни
град, са граничних прелаза Градишка, Шамац, Вардиште, Рача, Дебели бријег довозили их у
општински карантин у Фочи.
Дом здравља је у сарадњи са општинским штабом за ванредне ситуације учествовао у
организацији и припремању локалних карантина у просторијама Фудбалског клуба „Сутјеска“
Фоча, Градској спортској дворани, као и Студентског дома у Фочи.
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Одлуком Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Дом здравља
Фоча је био одређен за медицинско обезбјеђење карантина на граничном прелазу Вардиште.
Са појавом првог позитивног на Covid - 19, оформили смо тријажни пункт на главном улазу
у зграду Дома здравља, гдје су дежурали здравствени радници, мјерили температуру
бесконтактним топломјером свим пацијентима и запосленима, те пацијенте са респираторним
тегобама упућивали на прегледе у АРИ амбуланту, како би сачували од могуће инфекције остале
пацијенте, али и запослене.
Хигијенско - епидемиолошка служба је одмах кренула са PCR тестирањем. Позитивним
лицима и контактима се одређивао здравствени надзор, а сви обољели и контакти су позивани
телефоном два пута дневно и праћено је њихово здравствено стање. Сви извјешаји су редовно
слати здравственом инспектору, Институту за јавно здравство Републике Српске.
Након што је општински карантин на градском стадиону почео са радом, Дом здравља је
оформио амбуланту у карантину гдје је вршен медицински надзор и прегледи особа које су
боравиле у карантину, све вријеме док је карантин био у функцији.
Како се број обољелих повећавао, постојала је потреба за проширењем броја ковид
амбуланти, те смо помоћну просторију у дворишту Дома здравља, која је тек реновирана,
претворили у ковид амбуланту за лабораторијску дијагностику, лијечење и прегледе позитивних
на Covid - 19. Преко Опшинског штаба цивилне заштите Фоча, врло брзо смо добили контејнер и
повећали капацитете. Од Црвеног крста општине Фоча смо тражили и добили на кориштење
контејнер који је постављен испред амбуланте у Миљевини, а од фирме Темика Фоча и власника
Гордана Павловића, смо без новчане надокнаде добили контејнер за амбуланту Брод на Дрини.
Једно санинетско возило смо одвојили само за превоз ковид позитивних пацијената на РТГ
снимања у Универзитетску болницу Фоча, превоз до Дома здравља на терапију, док смо друго
санитетко возило припремили само за превод суспектних особа на Covid - 19. Викендима смо
довозоли ковид позитивне пацијенте на дневну терапију два пута дневно из Миљевине, Брода на
Дрини и из свих мјесних заједница наше општине. Обављане су кућне посјете тешко обољелих,
непокретних и оних о којима се није имао ко бринути.
У новембарском таласу смо имали по 150 пацијената са запаљењем плућа на дневној
терапији. Исто толико је дневно рађено узимања узорака крви за анализе и исто толико је вожено у
Универзитетску болницу Фоча на РТГ снимања плућа. Услови за рад су постајали све тежи,
дијелом због чињенице да је знатан број здравствених радника оболио од Covid - 19, или су
морали у петнаестодневни карантин као контакти, те су преостали здравствени радници морали
радити и по 12 сати дневно.
Под оваквим условима а уз консултацију са Општинским штабом за ванредне ситуације, за
потребе дневне болнице за обољеле од Covid - 19, Дому здравља је уступљена зграда старог
вртића, која је адаптирана и намјештена за два дана. Радно вријеме дневне болнице је било од 0820часова сваки дан и викендима, гдје је лијечено свакодневно око 160 пацијената обољелих од
Covid - 19, са средње тешком клиничком сликом, углавном са дијагнозама ковид пнеумоније.
Дежурни љекар и четири медицинска техичара су свакодневно пратили њихово здравствено
стање, пратили виталне параметре и по потреби транспотовали обољеле који су били за болничко
лијечење. Половину медицинских техичара нам је уступила Универзитетска болница Фоча, те су
на овај начин пружени бољи услови за лијечење пацијената.
Све вријеме пандемије истичемо изузетну сарадњу свих доктора наше установе са
докторима Универзитетске болнице Фоча, посебно инфектолозима, пулмолозима, радиолозима, те
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микробиолозима, који су уложили заједничке напоре у борби са овом пошасти која нас је задесила,
а како би очували животе и здравље свих наших суграђана.
Дом здравља је остварио изузетну сарадњу са Општинским штабом за ванредне ситуације,
полицијском управом Фоча, Институтом за јавно здравство Републике Српске, Регионални центар
Фоча, комуналном и здравственом инспекцијом, као и цивилном заштитом општине Фоча.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Институт за јавно
здравство Републике Српске су се постарали да све здравствене установе имају довољне количине
заштитене медицинске опреме. Због новонастале ситуације на крају 2020. године, због повећаних
трошкова за лијекове, гориво, биохемијске реагенсе, одвоз медицинског инфективног отпада,
телефона итд, а смањене приходе, дошли смо у тешку финансијску ситуацију, те смо се обратили
за помоћ преко Општинског штаба за ванредне ситуације на 27 адреса привредних субјеката са
подручја наше Општине. Општина Фоча је на рачун Дома здравља уплатила износ од 10.000 КМ и
Студентски дом Фоча износ од 1.000 КМ.
Дом здравља је за вријеме пандемије изазване корона вирусом дао и даље даје свој
максимум, сви запослени су од првог дана на висини својих задатака и обавеза, људи који се
својим животом боре за животе других. На срећу, међу обољелим здравственим радницима није их
било са смртним исходом, а неки последице ове тешке болести осјећају и данас.
Од почетка пандемије Covid - 19 на подручју општине Фоча, на вирус корона је позитивно
1.197 особа, здравствени надзор је завршен над 3.637 особа, док је умрло 38 особа.
Сматрамо да пружамо доступну, ефикасну, ефективну и квалитетну здравствену заштиту
свим становницима Општине Фоча и да је тренд напредовања видљив из године у годину, па и у
2020. години. Чинимо читав низ малих организационих помака у свим дијеловима система који на
крају резултирају цјелокупном активношћу.
Посебно истичемо да су за квалитетан и успјешан рад Дома здравља најзаслужнији управо
њени запослени који су својим стручним, професионалним и људским ангажманом изузетно
унаприједили рад Установе.

Број: 01/2021
Дана: 25.06.2021. године

ДИ РЕК Т ОР
Др Мирослав Ристановић
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